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до рішення Національної ради  

22.01.2015 № 71 

 

Пропозиції та зауваження 

до проекту проекту Закону України “Про внесення змін  

до деяких законодавчих актів України (щодо особливостей трансляції 

(ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних 

телерадіоорганізацій)” (реєстр. № 1455 від 12.12.2014) 

 

Підтримуючи в цілому мету прийняття проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо особливостей 

трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та передачах 

іноземних телерадіоорганізацій)” вважаємо за необхідне висловити певні 

зауваження щодо нього. 

1.Законопроектом пропонується викласти в новій редакції частину дев’яту 

статті 13 Закону України “Про рекламу”.  

Зокрема, трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах та 

передачах іноземних телерадіоорганізацій (які підпадають під юрисдикцію 

країн, що входять до Європейського Союзу, або країн, які ратифікували 

Європейську конвенцію про транскордонне телебачення), що транслюються 

(ретранслюються) на територію України, дозволяється лише у разі, якщо за 

трансляцію (ретрансляцію) такої реклами сплачено юридичній особі України, 

незалежно від способу здійснення такої трансляції (ретрансляції). 

Засади рекламної діяльності в Україні, відносини, що виникають у процесі 

виробництва, розповсюдження та споживання реклами регулює Закон України 

“Про рекламу”. В даному Законі України вживаються терміни “виробник 

реклами”, “рекламодавець”, “розповсюджувач реклами”.  

Оскільки поняття “юридична особа” є загальним по відношенню до 

зазначених термінів, пропонована редакція правової норми робить неможливим 

її виконання, а тому потребує уточнення.  

Отже, проектом не встановлено механізм такої оплати, не визначено 

суб’єктне коло цієї норми та не встановлена відповідальність. 

Необхідно також враховувати технічну складову реалізації цієї норми, 

оскільки для її виконання необхідні значні фінансові затрати з боку провайдерів 

програмної послуги. 

2. Законопроектом також пропонується внести зміни в частину другу 

статті 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, зокрема, в 

частині надання суб’єкту господарювання, який перебуває під юрисдицією 

України, права здійснювати ретрансляцію лише у разі відповідності змісту 

програми вимогам чинного законодавства України, Європейській конвенції про 

транскордонне телебачення та у разі включення програми до переліку програм, 

що ретранслюються, за рішенням Національної ради з питань телебачення і 

радіомовлення. 



При адаптації іноземних програм, призначених для ретрансляції, необхідно 

керуватися конкретно визначеними критеріями, які доцільно передбачити у 

Порядку адаптації іноземних програм, призначених для ретрансляції, до вимог 

законодавства України, що затверджуватимуться рішенням Національної ради. 

Саме по собі існування певного переліку програм без чіткої процедури 

віднесення до нього програм позбавляє прозорості механізму державного 

регулювання сфери телебачення і радіомовлення. 
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